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Tisztelt Olvasó!

A fizetésképtelenségre vonatkozó
jogszabályokban társadalmi értékként
kell kezelni a vállalkozásokat

A brexit és a jövő
Néhány gondolatot szeretnék megosztani Önökkel, melyek az EGSZB
által március 13-án, Rómában, a Szerződések aláírásának 60. évfordulója
alkalmából szervezett konferencia során ötlöttek fel bennem.
A folyamat már elindult, az Egyesült Királyság döntését tiszteletben
tartjuk. Mindezt kétségkívül keserű belenyugvással vesszük tudomásul,
de gondoljunk csak arra, hogy az európai integráció folyamata mitsem
haladna előre, ha az Egyesült Királyság az Unióban maradás mellett döntött volna azokkal a feltételekkel, amelyekről David Cameron tárgyalt
a népszavazást megelőzően. Tény, hogy az Egyesült Királyság 1973as csatlakozása óta a brit kormányok általában mást sem tettek, mint
fékezték a szociális politikákat és az összes olyan intézkedést, amely az
integráció irányába mutatott.
Ezzel szemben meggyőződésem, hogy a népek projekt melletti szilárd
elköteleződését csak oly módon lehet elérni, ha egyrészt az integráció
halad, és vonzó eredményeket mutat fel, másrészt ha az elsődleges célok
között egyértelműen megjelenik az emberek jólétére, a nagyobb regionális és társadalmi kohézióra, valamint egy a „mindig felfelé, soha lefelé”
mondattal jellemezhető harmóniára való törekvés.
Ami magát a brexitet illeti, a plenáris ülésen fogadjuk majd Michel Barnier-t, és megtesszük majd a szükséges intézkedéseket, hogy hangot
adjunk véleményünknek a tárgyalások során, és azok végreredményét
illetően.
Ami az Unió jövőjét illeti, örömmel tölt el, hogy az Európai Bizottság
polgári vitát indított e témában, és különösen örvendetesnek tartom,
hogy az Európai bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker hozzánk küldött
üzenetében bejelentette, hogy ki fogják kérni az EGSZB véleményét.
Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy meghallgassák országaink civil társadalmát ebben az alapvető kérdésben, és minden eszközt
meg fogunk mozgatni e cél elérése érdekében.

Georges Dassis
az EGSZB elnöke

RENDEZVÉNYEK,
IDŐPONTOK

SZÁMUNK
TARTALMÁBÓL

Május 6. / EGSZB, Brüsszel
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Open Day

Május 18–19. / EGSZB, Brüsszel
Felelős kutatás és innováció
a gyógyászati iparban

Május 31–június 1. / EGSZB,
Brüsszel
Az EGSZB plenáris ülése

A digitális tartalmak egységes
piaca: a fogyasztóvédelemnek
elsőbbséget kell élveznie
Nagy adathalmazok:
a kockázatok minimalizálása
az univerzális előnyök
maximalizálása mellett

Március 30-án az EGSZB véleményt
fogadott el a vállalkozások fizetésképtelenségére vonatkozó európai bizottsági
irányelvjavaslatról, melynek célja, hogy
Európa-szerte összehangolja a megelőző
szerkezetátalakítási eljárásokat. Az EGSZB
teljes mértékben támogatja az Európai
Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy
a vállalkozások fizetésképtelenségének
kezelésekor a felszámolás helyett a korai
szerkezetátalakítás kerüljön előtérbe,
ugyanakkor többféle intézkedést is ajánl

a fizetésképtelenség társadalmi hatásainak enyhítésére. Különösen azt javasolja,
hogy vezessenek be egy „szociális figyelmeztetési” mechanizmust, amellyel a felmerülő problémákat azonnal jelezni lehet
az érintett feleknek, hozzanak létre olyan
specifikus alapokat, melyek garantálják
a munkabérek kifizetését, és biztosítsanak
hozzáférést a második esély lehetőségéhez a csődbe jutott vállalkozók számára,
feltéve, hogy azok teljes körű tájékoztatást
adnak pénzügyi helyzetükről.

A vállalkozások társadalmi értéket képviselnek, és ekként is kell kezelni őket.
Antonello Pezzini, a vélemény előadója
(Munkaadók csoportja/IT) megjegyezte:
„Olyan folyamat elindítására törekszünk,
melynek eredményeképpen a vállalkozásokban végre azt fogjuk látni, amit valóban
képviselnek: az alapvető társadalmi
értéket, amelynek mind a munkaadók,
mind a munkavállalók részesei”. Ki kell alakítani a valós „második esély” kultúráját,
és támogatni kell azokat a struktúrákat,
melyek célja, hogy segítséget nyújtsanak
a szerkezetátalakítás alatt álló vállalkozások tulajdonosainak. Az EGSZB úgy véli,
hogy segíteni tudna az Európai Bizottságnak ebben a munkában.
Franca Salis-Madinier, a vélemény társelőadója (Munkavállalók csoportja/FR)
a „szociális figyelmeztetési” mechanizmus
kapcsán leszögezte: „fontos, hogy már előzetesen és minél korábbi szakaszban teljes
körűen tájékoztassák a munkavállalókat és
képviselőiket, mivel könnyebb megoldani
a problémákat, ha előre felkészülünk a várható fejleményekre”. (dm)
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A hatékony, WTO-kompatibilis és korszerű
piacvédelmi eszközök elengedhetetlenek az európai
ipar versenyképességéhez
Az EGSZB arra kéri Cecilia
Malmström európai biztost,
hogy gondoskodjon az
ipar és a munkahelyek
tisztességtelen importtal
szembeni védelméről
A korrektség a nyitott kereskedelem alapfeltétele. A hatékony, WTO-kompatibilis és
korszerű piacvédelmi eszközök elengedhetetlenek az európai ipar versenyképességéhez. Az EGSZB A piaci eszközökre vonatkozó
módszertan című, a márciusi plenáris ülésen
elfogadott véleménye támogatja az Európai
Bizottság új dömpingellenes módszerekre
vonatkozó javaslatát, de néhány ponton
korrekciókat kér.
A vélemény előadói, Christian Bäumler
(Munkavállalók csoportja/DE) és Andrés
Barcelò Delgado (Munkaadók csoportja/
IT), arra szólították fel Cecilia Malmström
biztost, hogy gyorsítsa fel a piacvédelmi eszközök reformját: „Gondoskodnunk kell arról,
hogy az európai ipar továbbra is egyenlő
feltételek mellett versenyezhessen, a munkahelyek megmaradjanak, és a növekedés
folytatódjon. Nem protekcionizmust kérünk,
csak tisztességes kereskedelmet.”

A vélemény támogatja azt a javaslatot,
hogy a dömpingkülönbözetet olyan referenciaértékek alapján számítsák ki, amelyek
figyelembe veszik a jelentős mértékben
torzult előállítási és értékesítési költségeket. „Értékeljük az Európai Bizottságnak azt
a szándékát, hogy az olyan országokból származó import esetében, ahol jelentős az állami
beavatkozás, egy speciális módszert alkalmazzon a dömpingkülönbözetek meghatározására, de azt szeretnénk, ha figyelembe
vennék az ILO-normák és a multilaterális
környezetvédelmi megállapodások be nem
tartását is” – jelentette ki Christian Bäumler.

www.eesc.europa.eu

Az EGSZB emellett úgy véli, hogy az országjelentéseket kötelezővé kellene tenni azon
országok esetében, ahol magas a dömpingellenes ügyek száma; hogy a bizonyítási
terhet világosan meg kell határozni, és nem
szabad az európai iparra hárítani; valamint
hogy a panasztételi eljárásoknak hozzáférhetőbbeknek kell lenniük a vállalatok, illetve
a kis- és középvállalkozások számára. (sma)
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A digitális tartalmak egységes piaca:
a fogyasztóvédelemnek elsőbbséget kell
élveznie

Corina Crețu biztos sürgette az uniós szigetek által
jelentett különleges kihívások elismerését
Az EGSZB által március 21-én, Máltán szervezett 2017.
évi Fogyasztók Európai Napján lezajlott intenzív és
tanulságos vita rámutatott arra, hogy milyen fontos
a digitális tartalmak egységes piacának az Európai
Bizottság által végzendő célravezetőségi vizsgálata.
Amikor fogyasztók, kereskedők és szolgáltatásnyújtók
találkoznak a virtuális térben, számos hatályban lévő
normát figyelmen kívül hagynak. Nem az e-kereskedelem azonban az egyetlen olyan kérdés, amely fejfájást okoz a fogyasztóvédelmi szervezeteknek: például
a vezető nélküli járművek, a területi alapú tartalomkorlátozás, az adatvédelem is jobb szabályozást igényel.
A viták rámutattak, hogy van még javítanivaló a fogyasztóvédelem és a digitális világhoz való hozzáférés terén.

Európa szigetei 21 millió embernek adnak otthont, ami
az EU népességének mintegy 4%-át jelenti. Szigetjellegük és a szárazföldtől való elszigeteltségük miatt
ezeknek a területeknek gyakran igen súlyos strukturális hátrányokkal kell megküzdeniük. A Corina Crețu
regionális politikáért felelős biztossal folytatott vitában
az EGSZB egy integrált szakpolitikai keret elfogadását
szorgalmazta a szigetek társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásainak kezelése érdekében.

Gonçalo Lobo Xavier alelnök kiemelte az EGSZB
abbéli szerepét, hogy fórumot biztosítson a civil társadalomnak a problémák felvetésére. „A digitális tartalmak
egységes piaca fontos szerepet játszhat a megosztásalapú
gazdaságban, feltéve hogy a fogyasztói jogok védelmet
élveznek. Megfelelő szabályozásra van szükségünk, és
optimista vagyok a tekintetben, hogy ezt el is érjük.” Antonio Longo (Különféle érdekcsoportok/IT), az EGSZB
digitális menetrenddel foglalkozó tanulmányozócsoportjának elnöke kijelentette, hogy a digitális társadalomnak összekapcsolnia, nem pedig megosztania kell,
és hangsúlyozta, hogy fokozni kell a digitális jártasságot.

Nagy adathalmazok: a kockázatok minimalizálása az univerzális
előnyök maximalizálása mellett

A rendezvény, amelyen informatikusok, politikusok, az
üzleti szféra és vállalati szervezetek képviselői, valamint
EGSZB-tagok gyűltek össze, elsősorban A digitális tartalmak egységes piaca: miként lehet hasznos a fogyasztók
számára? kérdést járta körül.
„A polgárok számára fontos, hogy biztonságban érezzék
magukat, amikor »belemerülnek« a digitális világba” –
foglalta össze a tanulságokat Martin Siecker (Munkavállalók csoportja/NL), az EGSZB egységes piaccal
foglalkozó szekciójának elnöke. – „Mindannyiunknak
arra kell törekednünk, hogy megteremtsük Európában
az ahhoz szükséges szabályozást, hogy a leggyengébb
láncszemet – a fogyasztót – megvédhessük.” – tette
hozzá. (sma)
l

„Az uniós szigeteknek és a szigetországi tagállamoknak
nagyon különleges körülményekkel kell szembenézniük, és ezt az EU-nak is el kell ismernie. Ez nemcsak

pénz, hanem politikai rugalmasság kérdése is. Az
egyenmegoldásokat alkalmazó megközelítés láthatólag nem vezet a megfelelő eredményekhez” – fejtette ki
Stefano Mallia (Munkavállalók csoportja/MT), EGSZBelőadó. „Arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy az új
szakpolitikák kidolgozásakor vegye figyelembe a szigetjelleg szempontját, és nagyobb fokú rugalmasságot
biztosítson.”
Corina Crețu biztos hangsúlyozta aziránti elkötelezettségét, hogy a kohéziós politika „továbbra is az EU
legfontosabb beruházási eszköze maradjon az összes
régióban. A szigetek valóban jelentős hátrányokkal

Az EGSZB által közzétett tanulmány
a nagy adathalmazok etikai elveit
vizsgálja az uniós szakpolitikák kapcsán

küzdenek, de lehetőségeket is kínálnak az energiatermelés szempontjából, és kísérleti terepként szolgálhatnak például a korszerű technológiák és a megújuló
energiaforrások számára. Kötelességünk, hogy a szigetekre vonatkozó rugalmasabb rendelkezések elfogadása
révén támogassuk őket ezekben az erőfeszítésekben”.
„Szigetek az Európai Unióban” című véleményében
az EGSZB hangsúlyozza, hogy fokoznunk kell a szigetekre váró kihívások különleges jellegének elismerésére
irányuló erőfeszítéseinket, és sürgeti az EU-t, hogy egy
integrált jogi keretet határozzon meg a szóban forgó
kihívások leküzdése érdekében. (mq)
l
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Az EGSZB a közelmúltban tanulmányt tett közzé „A
nagy adathalmazok etikája” címmel, amit az Evodevo, egy a nagy adathalmazokra, szemantikai elemzésre és a nyílt információs forrásokra szakosodott olasz
vállalat készített. A tanulmány a nagy adathalmazok
etikai és társadalmi következményeit helyezi
a középpontba, és öt olyan intézkedést vizsgál, amelynek célja a digitális szolgáltatásokat használó egyének és
az adatgyűjtők közötti, a digitális forradalom fellendülésével még nagyobb méreteket öltő erőegyensúly-hiány
megelőzése.

3)
4)
5)

egy – az ISO-hoz hasonlatos – európai tanúsítási
rendszer kialakítása, amely a digitális szolgáltatások használóit segítené abban, hogy tudják,
mely vállalatok alkalmaznak etikus adatvédelmi
gyakorlatokat;
adatkezelési nyilatkozat bevezetése, amely kimutatná, hogy a vállalatok miként felelnek meg az
európai adatvédelmi normáknak;
egy európai e-egészségügyi adatbázis felállítása;
a nagy adathalmazokkal kapcsolatos digitális oktatás biztosítása.

Pierre Jean Coulon (Munkavállalók csoportja/FR),
a TEN szekció elnöke kijelentette: „A digitális szolgáltatások mára olyan mértékben áthatnak mindent, hogy
legtöbbünk már nem tudja elképzelni az életet nélkülük.
Létfontosságú emiatt, hogy az európai polgárok anélkül
élvezhessék minél teljeskörűbben előnyeiket, hogy fel
kellene adniuk a hagyományosabb területeken már érvényesített jogaikat és az őket megillető védelmet. Az EGSZB
aktív szerepet kíván vállalni abban, hogy létrejöjjenek az
ehhez szükséges feltételek.” (dm)
l

A tanulmány egyebek között az alábbi intézkedéseket
javasolja:
1) egy európai internetes portál létrehozása, amelyen
keresztül a polgárok információkhoz juthatnak
a szolgáltatások felhasználásáért cserébe megadott
személyes adataikról;

Az űrben rendkívül sok lehetőség rejlik az európai társadalom számára. A műholdaktól származó adatokat olyan
szolgáltatások nyújtásához lehet felhasználni, amelyek
gyökeresen megváltoztatják az európai polgárok mindennapi életét. Az Európai Bizottság új űrstratégiája
messzemenően kijelöli az utat az űr polgári felhasználása terén Európában – írja az EGSZB nemrég elfogadott
véleményében –, de még tovább kell mennie ahhoz,
hogy az európai társadalom teljes mértékben ki tudja
használni az űr nyújtotta előnyöket.
A terménymegfigyeléstől a természeti katasztrófák
megelőzéséig, a földrajzi helymeghatározástól a migrációs áramlások kezeléséig – csak néhány példa arra, hogy
Európa hogyan alkalmazza jelenleg és mire használhatja
még a jövőben a műholdak által a Földre küldött adatokat. Ahhoz, hogy ezeket az adatokat a lehető legjobban
használjuk fel, az Európai Bizottságnak nagy adatközpontokat kell létrehoznia, amelyek előzetesen fel tudják
dolgozni az adatokat, valamint a vállalatok, kkv-k és más
szereplők számára elérhetővé tudják tenni azokat.
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Az űrkutatás nem csak elvont
tudomány: rengeteg hasznot hoz
minden európai polgárnak
„Az űr már nem csak az olyan nagyvállalatoké, mint az
Airbus. A kkv-k számára is rengeteg lehetőség adódik
új anyagok és új technológiák kifejlesztésére. A kkv-k
különösen jók kreatív alkalmazások és szolgáltatások fejlesztésében” – mondja a vélemény előadója,
Mindaugas Maciulevičius (Különféle érdekcsoportok/LT). Erre már most is láthatunk példákat számos tagállamban.
Az EGSZB hangsúlyozza azt is, hogy megfelelő
költségvetést kell biztosítani, amely lehetővé teszi
a versenyt az űripar legfontosabb szereplőivel. Ez
jelenleg nem biztosított. Bár Európa űrtevékenységekre fordított költségvetése abszolút értékben
a világon a második legnagyobb, a GDP-hez viszonyított arányt tekintve csak a hatodik helyen áll.
Kína és Oroszország is hatalmas összegeket fordít az
űrtevékenységekre, de az erre vonatkozó adatok csak
részben hozzáférhetőek. Az EGSZB arra is figyelmeztet, hogy az EU űrstratégiája csak akkor lehet sikeres,
ha magánberuházásokra is sor kerül.

Az EGSZB emellett az oktatásra is különös figyelmet
fordít. Az űrtevékenységek magas szintű képzettséget
igénylő munkahelyeket jelentenek. Az európai munkavállalók, a fiatalok képzésére és átképzésére van szükség ahhoz, hogy eleget tegyünk az űrrel kapcsolatos

ismeretek iránti paci keresletnek, különösen az adatok
felhasználását illetően. Ugyanakkor Európának fel kell
hívnia a figyelmet arra, milyen lehetőségeket tartogat
az űr a társadalom egésze számára. (dm)
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Az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság elnökének nyilatkozata
a Római Szerződések aláírásának
hatvanadik évfordulója
alkalmából

A MUNKAERŐPIAC MÉG MINDIG MELLŐZI AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐKET
Az autizmussal élő felnőtteknek mindössze 10–24 százaléka dolgozik – derült ki az EGSZB „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós
polgárság” (SOC) szekciója április 3-án tartott vitáján.
Az EGSZB az autizmus világnapja (április 2.) alkalmából, és azzal
a céllal szervezte ezt az autizmussal élők foglalkoztatására összpontosító vitát, hogy támogassa az Autism Europe nevű szervezet
kampányát, amely arra törekszik, hogy hozzáférhetőbbé tegye
a társadalmat az autisták számára.
A vitán felszólalók megjegyezték, hogy az autizmussal élők előítéletekbe és akadályokba ütköznek, amikor munkát keresnek vagy
meg szeretnék tartani állásukat, pedig megfelelő támogatással és
megértéssel a társadalom hasznos tagjaivá válhatnának.
„Az autizmussal élők többsége inaktív” – állapította meg Donata Pagetti Vivanti, az Európai Fogyatékosügyi
Fórum alelnöke és az Autism Europe volt elnöke, hozzátéve, hogy az autisták kevesebb mint 10%-a dolgozik.
Az Autism Europe szerint ez az érték 10 és 24 százalék között mozog.
Donata Pagetti Vivanti úgy véli, hogy az autizmussal élők munkaerőpiaci integrációjához elengedhetetlenek
az egész életen át tartó tanulást szolgáló programok és a jobb munkaközvetítés.
Jó példával szolgált erre Dirk Rombaut az antwerpeni székhelyű Passwerk cég nevében, ahol sikeresen
alkalmaznak autizmus spektrumzavarral (ASD) élő szoftverfejlesztőket. Ezeknek a munkatársaknak egy értékelő
folyamat és testre szabott képzés után munkahelyi mentorok segítenek a beilleszkedésben.
Dirk Rombaut hangsúlyozta, hogy az ASD-vel élő munkavállalóknak nyújtott coaching és képzés hihetetlen
mértékben megtérülő befektetésnek bizonyult.
„Egyszerűen nonszensz, hogy félreállítják az autizmussal élőket” – jegyezte meg.
Az autizmusról szóló bővebb tájékoztatás érdekében az EGSZB és az Autism Europe egy fotókiállítást is rendezett,
melyen három fényképész műveivel ismerkedhetünk meg a „Döntsük le együtt az autisták előtt álló akadályokat –
Építsünk hozzáférhető társadalmat” című kampány részeként. (ll)
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Ma éppen hatvan éve annak, hogy sor került a Római
Szerződések aláírására. Nem az első és nem is az utolsó
alkalom volt, hogy európai országok megállapodtak
valamiről, ám ezek a szerződések mégis fontos állomást
jelentettek abban a felvilágosult, nemes és bátor folyamatban, amelyet tehetséges nők és férfiak indítottak el
egy borzalmas, a legkegyetlenebb bűnökkel terhes háborút követően.
Ez a folyamat pedig pontosan az ellentéte volt mindannak, amely addig pusztította Európát és az egész világot.
Mindannak a helyébe, ami pusztulást hozott: az erőszak,
a gyűlölet, a rasszizmus, az önző nacionalizmus, a diktatúra, az értelmetlenség és az emberi jogok megtiprása
helyébe konstruktív dolgokat helyezett: békét, demokráciát, igazságosságot, szabadságot, méltányosságot,
együttműködést, párbeszédet, szolidaritást és a mások
iránti tiszteletet.
Aznap „gazdasági” közösség jött létre, ám a szerződés
bevezető része nem hagyott kétségeket afelől, hogy

mi rejlett a kezdeményezés hátterében: az aláíró felek
kijelentették, hogy „erőfeszítéseik alapvető célja népeik
élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása”.
Elhatározták, hogy „megőrzik és erősítik a békét és
a szabadságot”, és nem féltek attól, hogy „felhívják az
eszményeikben osztozó többi európai népet, hogy csatlakozzanak erőfeszítéseikhez”, mivel feltett szándékuk
volt „a különböző régiók között meglévő különbségek és
a hátrányos helyzetű régiók elmaradottságának” csökkentése. A gazdasági közösség végső célja egyértelműen
az emberekre, az egyénekre, a polgárokra és az ő életükre
koncentrált.
Még elég sokan vagyunk, akik tapasztalatból tudjuk, hogy
milyen volt Európa 1957-ben. Azután – sajnos sokunk számára néhány elég kemény éven keresztül – semmi nem
változott, ugyanis az aláíró felek száma még mindig csak
hat volt. A közösség, amely kialakulóban volt, minden
ellene felhozható kritika ellenére nagy ajándék volt az
előnyeit élvezők számára. Akik pedig a hozzá való csatlakozásról álmodtak, azok modellként tekintettek rá és

reményt merítettek belőle, hogy általa talán véget vethetnek a nehézségeknek és a diktatúrának. Emlékszem olyan
időkre, amikor a Közösségen belül senki nem kérdőjelezte
meg komolyan a mögötte meghúzódó elvet – inkább az
előrehaladás lassúságát kifogásolták –, és amikor gyakorlatilag mindenki, aki még nem volt tag, csatlakozni
kívánt hozzá.
Ha újraolvassuk ezeket a régi dokumentumokat és beszámolókat, és kicsit elgondolkodunk a történelmünkről, az
nem valamiféle elméleti kutatási forma vagy nosztalgikus megnyilvánulás. Nagyon is a jelenre koncentrálunk:
felelősségünk, hogy rendben hagyjuk a világot gyermekeinkre, és lehetőleg minden tekintetben „fenntartható”
rendben, még akkor is, ha semmi nem tart örökké és folyamatosan újabb befektetésre van szükség a haladáshoz.
Az Európai Közösséget létrehozó szerződés teremtette
meg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, amely
a megfogalmazás szerint „a szervezett civil társadalom
különböző gazdasági és társadalmi alkotóelemeinek
képviselőiből, így különösen a gyártók, a mezőgazdasági
termelők, a fuvarozók, a munkavállalók, a kereskedők,
a kézművesek, a szabadfoglalkozásúak, a fogyasztók,
valamint az általános társadalmi érdekek képviselőiből

áll”. Bölcs döntés volt ez, éspedig két okból: először is
azért, mert így az intézmények meghallgathatták a civil
társadalmi szervezetek véleményét (bár ezt a fogalmat
1957-ben még nem használták), másodszor pedig azért,
mert amellett, hogy az említett szervezetek elmondhatták
véleményüket, elsősorban egy asztalhoz ültek Brüsszelben
azzal a feladattal, hogy megismerjék és tiszteljék egymást,
beszéljenek egymással és közösen fogalmazzanak meg
véleményeket, részeivé válva a folyamatnak.
A Szerződésben számos elemet – általános elveket – méltányosság és „politikai előrelátás” jellemez, és a történelem fényében ez a jövőben sem változik.
A mi feladatunk az, hogy rájuk irányítsuk a figyelmet,
hiszen ez az, ami számít. Feladatunk, hogy elmondjuk,
mit jelent az Európai Unió, mi indokolja létrejöttét és
milyen célt szolgál.
Ránk hárul annak garantálása, hogy – a Közösség megalapításának szellemiségét követve – az EU egységes,
demokratikus, szolidaritáson alapuló, békés, virágzó és
polgárai igényeinek megfelelő legyen.
Brüsszel, 2017. március 25.
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A glifozát betiltása megosztja
Európát
Az EGSZB vitára hívja az európai polgári
kezdeményezésben javasolt tilalom
támogatóit és ellenzőit

A vitában kirajzolódtak a felszólalók ellentétes nézetei.
A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség és a WHO vizsgálati eredményeire hivatkozva, melyek szerint a glifozát
„valószínűleg rákkeltő hatású”, Franziska Achterberg
(Greenpeace) uniós tilalomra szólított fel.
Graeme Taylor (Európai Növényvédőszergyártók
Egyesülete – ECPA) szerint a glifozát létfontosságú
a mezőgazdaság számára, mivel 2050-re 9 milliárd
embernek kell enni adni, és ez lehetetlen, ha az éves
globális termés 40%-át kártevők és betegségek viszik el.
„A glifozátnak egyszerűen nincs alternatívája” – szögezte
le Oana Neagu (Copa Cogeca). A tilalom káros volna az
élelmiszernövények szempontjából, mivel hektáronként
20-30 literrel több üzemanyagra lenne szükség, a heti
munkaidő pedig 50-80 órával emelkedne.
Oliver Moore (ARC 2020) szerint a legfőbb gond az,
hogy a glifozát „nem szelektív” (minden növényt kiirt),
és hogy „antimikrobiális” (azaz a baktériumokat, az algákat és a gombákat is elöli), ezért helyette az ökológiai
gazdálkodást javasolta.

Április 5-én a NAT szekció vitára hívta a glifozát betiltását kérő, már 640 000 ember által aláírt európai polgári
kezdeményezés mellett és ellen érvelőket.
A kezdeményezés három kérést tartalmaz: tiltsák be
a glifozátot, vizsgálják felül a növényvédő szerek jóváhagyására vonatkozó eljárást, és javasoljanak az egész EU-ra kiterjedő, kötelező érvényű
csökkentési célértékeket a növényvédő szerek
használatára vonatkozóan.

Michael Flueh (Európai Bizottság) elmondta, hogy
az uniós jogszabály a világ egyik legszigorúbb szabályozása, és hogy a döntéshozatalba bevonták az EFSA-t
és az ECHA-t, márpedig mindkét ügynökség arra jutott,
hogy nem valószínű, hogy a glifozát genotoxikus vagy
rákkeltő hatású volna.
Az EGSZB a munkája szempontjából releváns valamen�nyi polgári kezdeményezés számára hasonló vitafórumot kíván biztosítani.
l

EGSZB-meghallgatás – Elavult uniós
szabályok gátolják a hamisított és
kalóztermékek elleni küzdelmet
A hamisított termékek ipara Európában mind a foglalkoztatásra, mind pedig a növekedésre nézve káros,
és többmilliárdos adóbevételtől fosztja meg a kormányokat. Az elektronikus kereskedelem miatt azonban
a hamisítványok importja az elmúlt tíz évben világszerte
megkétszereződött. Legfőbb ideje, hogy az Európai
Bizottság és a tagállamok frissítsék és a 21. századhoz
igazítsák az európai jogi keretet, gondoskodva a szükséges ellenőrzésekről és piacfelügyeletről. Fontos, hogy
jobban tájékoztassuk a fogyasztókat – hiszen a tájékoztatáshoz való jogukat az EUMSZ 169. cikke is rögzíti.
Az állami és magánszektornak együtt kell működnie
a termékhamisítás elleni küzdelemben.
Ez a lényegi tartalma a hamisított és kalóztermékek
iparával foglalkozó, április 6-án tartott EGSZB-meghallgatásnak, amelyen neves szakértők vettek részt
az ágazati, vállalkozói és munkavállalói szervezetek,

illetve az érintett platformok és az Európai Bizottság
képviseletében.
„Az Európai Bizottság még mindig nem terjesztett elő
egy hathatós jogi keretet” – jegyezte meg Antonello
Pezzini, az EGSZB ezzel a kérdéssel foglalkozó saját
kezdeményezésű véleményének előadója. Miután saját
tapasztalatait is megosztva beszámolt az olasz textilipar
és csúcstechnológiai ágazatok véget nem érő küzdelméről a hamisítás ellen, felhívta a figyelmet arra, hogy
Európa nem alkalmazhat tovább ezredforduló előtti
eszközöket ezen a területen.
A rendezvényen néhány erősen érintett ágazat – így
a bőr-, a gyógyszer-, a játék-, az építő- és a luxuscikkipar –
képviselői is részt vettek. Beszámoltak arról, hogy milyen
kihívásokkal szembesülnek a hamisítások miatt, és mit
tesznek a probléma megoldása érdekében. (sma) l
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Az EGSZB „Munkaadók”
csoportja

A szociális párbeszéd jelentősége, a munkaadói szervezetek szerepe, a balkáni országok
gazdasági helyzete, a csatlakozási folyamat
és a jelenlegi politikai kihívások – ezek
voltak a Balkáni munkaadók kerekasztala
megbeszéléseinek legfontosabb témái
Ljubljanában, Szlovéniában, 2017. március
22-én. A rendezvényre Szlovéniából, Horvátországból, Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából, Montenegróból és Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaságból érkeztek a munkaadói szervezetek képviselői.

ÚJ KIADVÁNYAINK

A munkaadói szervezetek találkozón részt
vevő képviselői összefoglalták kollégáik
számára az országaikban jelenleg tapasztalható gazdasági és politikai változásokat. Az
EU-hoz csatlakozni kívánó országok munkaadói számos, országuk előtt álló kihívásról
számoltak be: például versenyképességi
lemaradásukról és a tárgyalások lassú előrehaladásáról. A résztvevők egyetértettek
abban, hogy a regionális együttműködés
kiépítése segítené az országok uniós tagságra való felkészülését.

munkaadói és üzleti szervezetekkel folytatott együttműködés folytatása mellett.

A konferencia zárásaként Jacek Krawczyk,
a Munkaadók csoportjának elnöke hangsúlyozta, hogy a csoport elkötelezett a balkáni

A konferenciára a Munkaadók csoportja és
a Szlovén Munkaadók Szövetsége közös
szervezésében került sor. (lj)
l

Hogyan segítik a civil
szervezetek a menekülteket
és a migránsokat az EU-ban?
Sikeres tapasztalatok és ígéretes gyakorlatok az EGSZB 2016. évi civil társadalmi díja alapján

A Munkavállalók csoportja megvitatja
a máltai elnökség programját és az EU
kereskedelempolitikáját
Az EGSZB „Munkavállalók”
csoportja

Az EGSZB-n belül működő Munkavállalók
csoportja május 11–12-én, a máltai elnökség időszaka alkalmából rendkívüli ülést
tart Máltán.
Az első napon a vendéglátó ország gazdasági és társadalmi helyzetével, illetve
a máltai elnökség prioritásaival és programjával foglalkoznak majd. Egy fontos kerekasztal-beszélgetést Gabriele
Bischoffnak, a Munkavállalók csoportja
elnökének üdvözlőbeszéde fog megnyitni.
Joseph Muscat miniszterelnök a máltai
elnökség előtt álló kihívásokról és az eredményekről tart majd beszédet. Michael

Farrugia családügyi és társadalmi szolidaritással foglalkozó miniszter, Edward
Scicluna pénzügyminiszter, Evarist Bartolo oktatási és foglalkoztatási miniszter és
Edward Zammit Lewis idegenforgalmi
miniszter részvétele mellett a gazdasági
és társadalmi kohézió, a munkaerőpiaci
helyzet és a munkaügyi kapcsolatok kérdéseivel foglalkozunk majd Málta és az EU
vonatkozásában.
A viták középpontjában az áll majd, hogy
sürgős szükség van az európai projekt olyan,
különböző szakpolitikák révén történő újraindítására, amelyek az élet- és munkakörülmények terén felfelé irányuló konvergenciát
teremtenek az uniós tagállamok között és
azokon belül.

A munkavállalók és a polgárok csak akkor
fognak újra bízni az EU-ban, ha az konkrét
megoldásokat talál és kínál a problémáikra,
színvonalas munkahelyeket és teljes foglalkoztatást, egyenlő gazdasági és társadalmi
lehetőségeket, szociális védelmet, személyes biztonságot és jóllétet biztosítva.

Ezt szem előtt tartva a „Különféle érdekcsoportok” által megrendezendő
konferencia az alábbi négyirányú megközelítésen alapul majd:
●● Először is annak megerősítését
célozza, hogy a 2030-ig tartó időszakra

vonatkozó fenntartható fejlesztési
menetrend három egyforma fontosságú dimenzióból (gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi) álljon,
melyek elválaszthatatlanul összefonódnak, egymást kölcsönösen erősítik
és szétválaszthatatlan egészt alkotnak.
A fenntartható fejlesztési célok megvalósítása terén történő előrelépések
azon múlnak majd, hogy a politikai,
szakpolitikai és technikai döntések
milyen mértékben fogják tükrözni ezt
az összekapcsolhatóságot. Ezért van
szükség a GDP-n túlmutató növekedés mérésére, valamint a mutatóktól
a szakpolitikai tervezés irányába való
elmozdulásra.
●● Másodszor, a rendezvény bemutatja,
hogy a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend milyen lehetőségeket
kínál egy olyannyira szükséges pozitív
narratíva kialakítására a demokráciáról
és a fenntartható európai növekedésről. Kétségkívül a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend nyújtja
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Elindulni egy „közös utazásra [...] az emberiség
kiszabadításáért a szegénység zsarnokságából”,
valamint „egy új egyetemes menetrend létrehozása [...], mely mindenki számára garantálja az
emberi jogokat”, ezek rendkívül ambiciózus
célkitűzések. A nyilatkozatoktól a kézzelfogható intézkedésekig eljutni azonban még
nagyobb kihívás, ezért is kiemelkedően fontos
a 2030-as menetrend eredményes irányítása.
A menetrend minden kétséget kizáróan csak
akkor válhat valósággá, ha a polgárok aktívan támogatják a szükséges átalakulást, és
ha a civil társadalmat közvetlenül bevonják
az egész folyamatba.

A 2016. évi civil társadalmi díjra benyújtott 284 kezdeményezés inspiráló
tapasztalatokat és sikeres gyakorlatokat
ismertet, kiemelve a civil társadalom szerepét a humanitárius segítségnyújtásban
és a társadalmi szolidaritásban, valamint
a migránsok, menedékkérők és menekültek társadalmi-gazdasági integrációjának
elősegítésében az EU-ban.
A kiadvány általános áttekintést nyújt
a civil társadalmi díjjal kapcsolatban és
bemutatja az öt nyertes projektet, valamint válogatást közöl a többi pályázó
által előterjesztett kezdeményezésekből. A kezdeményezések nyolc téma és
fellépési terület köré csoportosulnak.
A brosúra naprakész áttekintést nyújt az

a legmegfelelőbb keretet az európai
és nemzeti stratégiák irányításához
a jelenlegi és jövőbeli társadalmi
változások kezelésében. A jogok
nyelve (mind az egyetemes, mind
pedig a közösségi jogoké) biztosítja
az általános irányadó keretet ehhez
a megközelítéshez.
●● A harmadik célkitűzés a fenntartható
fejlesztési célok végrehajtásának az
egyének és közösségek számára megjelenő előnyeiről szóló kommunikáció
javítása lesz. Ebből a célból számos
esettanulmány ismertetésére kerül
sor az alulról szerveződő helyi kezdeményezésekkel kapcsolatban.
●● Végezetül a negyedik célkitűzés
annak feltérképezése lesz, hogy
a civil társadalom hogyan töltheti be
a leghatékonyabb szerepet a fenntartható fejlesztési célok irányításában
és végrehajtásában mind nemzeti,
mind pedig európai szinten a 2030as menetrend közös megvalósítása
érdekében. (cl)
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e téren elkötelezett civil társadalmi
szerveződésekről.
A brosúra elérhető online és nyomtatott formában is, EN, FR és DE nyelven: How Civil
Society Organisations Assist Refugees and
Migrants in the EU | European Economic and
Social Committee (fgr)
l

Az EU 60. születésnapja Párizsban
Március 24-én Thierry Libaert EGSZB-tag
(Különféle érdekcsoportok/FR) szólalt fel
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
nevében az EU 60. születésnapja tiszteletére
szervezett magas szintű párizsi rendezvényen. Az EGSZB francia tagjai – Christophe
Lefèvre (Munkavállalók csoportja), Laure
Batut (Munkavállalók csoportja) és Emmanuelle Butaud (Munkaadók csoportja) –
is részt vettek a rendezvényen, amelynek
Párizs polgármestere adott otthont, és amelyet az Európai Bizottság párizsi képviselete,
az Európai Parlament párizsi tájékoztatási
irodája, az Európa Mozgalom franciaországi
szervezete és maga az EGSZB szponzorált.
A felszólalókat arra kérték, hogy nevezzenek meg két olyan uniós vívmányt, amely
áttörést hozott, illetve két fontos kihívást,
amellyel az EU most szembesül.
l

A második napon arról lesz szó, hogy
miként valósítható meg a szociális normák
és a szakszervezetek szabadságának veszélyeztetése nélkül egy olyan, méltányosabb
és átláthatóbb uniós kereskedelempolitika,
amely valóban hasznos a munkavállalók és
a polgárok számára. Fontos felszólalások
várhatók Reingard Zimmer jogász profes�szor és Thierry Delaval, a vallon kormány
képviselője részéről a CETA tárgykörében.
(mg)
l

A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható
fejlesztési menetrend: új távlatok az EU számára a jogok
és az eredmények terén, 2017. május 22–23., Brüsszel
Az EGSZB „Különféle
érdekcsoportok” csoportja
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Balkáni munkaadók kerekasztala –
a jelen kihívásai, a jövő kilátásai

Online elérhető az „Európai útlevél az aktív polgári
szerepvállaláshoz”
Az eddig nyomtatott formában, az EU 23
hivatalos nyelvén elérhető „Európai útlevél az aktív polgári szerepvállaláshoz”
az EGSZB egyik legsikeresebb kiadványa.
Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket az
elektronikus változat elindításáról, mely
dinamikus kapcsolódási pontot kínál
további tényekkel és funkciókkal, valamint
gyorsmenükkel, kvízjátékokkal és infografikákkal az információk szemléltetésére,
illetve a polgárok jogainak áttekintésére.
Az útlevél kapcsolatot teremt az egyes
polgárok, a civil szervezetek és ezek elképzelései, valamint az EU-intézmények és az
egész kontinensre kiterjedő döntéshozatal között. Célja, hogy segítséget és
iránymutatást nyújtson a polgárok
számára abban, hogy hallathassák
hangjukat, arra ösztönözve őket, hogy
tegyenek fel néhány alapvető kérdést az
időzítéssel (mikor kellene a tettek mezejére

lépni?), az együttműködéssel (kivel kellene
összefogni?) és az eszközválasztással (a
rendelkezésre álló részvételi eszközök közül
melyiket kellene használni?) kapcsolatban,
hogy érvényesülhessen az aktív polgári
szerepvállalás és a részvételi demokrácia
az EU-ban.
Ez az elektronikus változat EN/FR/DE nyelven érhető el. (fgr)
l

EESCAz
info
EGSZB
in 23info
languages:
23 nyelven
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
elérhető: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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Cím:
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jacques Delors épület, 99 Rue Belliard, 1040
Brüsszel, Belgium
Tel.: (+32 2) 546 9476
Fax: (+32 2) 546 9764
E-mail: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

Az EGSZB info évente kilenc alkalommal, az EGSZB plenáris üléseinek alkalmából jelenik meg.
Az EGSZB info angol, francia és német nyelven nyomtatott formában ingyenesen beszerezhető az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság sajtószolgálatánál.
PDF-formátumban továbbá 23 nyelven elérhető az EGSZB honlapjáról:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
Az EGSZB info nem tekinthető az EGSZB munkájáról készült hivatalos összefoglalónak. Utóbbi az
Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy az EGSZB egyéb kiadványaiban található meg.
A benne lévő anyagok más kiadványban való felhasználása – az EGSZB info forrásként való
megnevezésével – engedélyezett (egy példány elküldendő a főszerkesztőnek).
Példányszám: 6500
A következő szám 2017 májusában jelenik meg.
100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍRRA NYOMTATVA.
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2017. április | HU

A fiatalok hisznek
Európában – ne okozzunk
nekik csalódást!

Your Europe, Your Say! 2017 Az EGSZB az
ifjúságot kérdezi: EU@60: Merre tovább?

Kedves Olvasók!
Hírlevelünk különkiadásának elején
szeretnék reflektálni a március végén
megrendezett, 8. Your Europe Your Say!
(„A Te Európád, a Te szavad!”) rendezvény tanulságaira, és szeretném megosztani Önökkel a rendezvényen részt
vevő európai fiatalok néhány olyan
ötletét, reményét és aggodalmát,
amelyek európai vezetők felé történő
közvetítésére felkértek minket.
E kétnapos rendezvényt követően
határozottan állíthatom, hogy nagyon
optimista vagyok Európa jövőjét illetően. Ezek a fiatalok bizonyították, hogy
fiataljaink jó úton járnak. Megmutatták,
hogy intelligensek, hogy törődnek
európai társaikkal és környezetünkkel,
ahol mindannyian élünk. Szeretnének
hozzájárulni egy tisztességes, virágzó
és békés jövőhöz. Végül, de nem utolsósorban hisznek Európában. Bíznak az egység, a kohézió és a szolidaritás erejében,
Számítok Európa fiataljaira – ők a jelenünk és ők a jövőnk –, ahogyan a lenyűgözően világos
gondolatmenetű, 17 éves ciprusi esszéíró emlékeztetett rá bennünket a nyitóülésen, és arra
biztatom őket, hogy használják fel a rendelkezésükre álló összes lehetőséget és eszközt, és
hallassák hangjukat.
Kérem a nemzeti kormányokat és az uniós intézményeket, hogy növeljék az Erasmusnak és
a más hasonló programoknak szánt forrásokat (büszkén mondhatom, hogy én is az Erasmus
„terméke” vagyok), és biztassanak több fiatalt arra, hogy tanulmányainak vagy szakképzésének egy részét egy másik tagállamban végezze el. Ez nemcsak a kölcsönös megértés
javítása érdekében fontos, hanem azért is, hogy ösztönözzük a fiatalokat idegennyelv-tudásuk gyarapítására. Ahogy mindannyian tudjuk, az idegen nyelvek kapukat nyitnak meg
és hidakat építenek.
Számomra nem volt meglepő, hogy a három legnépszerűbb javaslat közül kettő a közös
európai narratíva kidolgozásának szükségességére mutatott rá, történjen ez akár szórakoztató, de informatív audiovizuális tartalmakon és a közösségi médián, akár iskolai történelemkönyveken keresztül.
A fiatal résztvevők felszólították a vezetőket, hogy keltsék fel a politika iránti érdeklődést
az Európai Unióval kapcsolatos „vonzó tartalmak” kiemelése révén. Ehhez hozzátenném
még, hogy az összes európai érintettnek – politikai vezetőnek, parlamenti képviselőnek,
de nekünk, a szervezett civil társadalomnak is – el kell mesélnünk Európa történetét, sajátunknak kell éreznünk a projektet, és be kell mutatnunk, mekkora utat tettünk meg 60 év
alatt – gazdaságilag, társadalmilag, és a tekintetben is, hogy mennyire értékes lett, és milyen
vezető szerepet vállal a környezetvédelem terén az európai társadalom. Azt sem szabad
elfelejtenünk, hogy sikerült 13 olyan országot integrálnunk, amelyek a közelmúltig el voltak
választva tőlünk. Ez a 20. századi történelem egyik mérföldköve.
A fiatal európaiak számára az is fontos, hogy legyen egy közös értelmezésük az európai
történelemről – kelettől nyugatig és északtól délig. Fontos, hogy az iskolák európai perspektívából tanítsák – a tényekre koncentráljanak vádaskodás és szégyenérzet nélkül –
a két 20. századi háborút, amely emberek millióinak reményeit és életét döntötte romba,
és tekintsenek mélyebbre, az okokra: miért terjedt szét, mint egy fertőzés, a kontinensen az
a rengeteg elégedetlenség és gyűlölet? Hogyan tudott néhány szörnyű, autoritárius vezető
akkora hatalomra szert tenni? Hogy történhetett meg mindez újra a Balkánon később is
a 20. században? A legfontosabb, amit megtanulhatunk a történelemből mindenekelőtt az,
hogy bármilyen problémáink legyenek is Európában, nem szabad esélyt adnunk
arra a nacionalizmusnak, hogy szétszaggasson bennünket. Tartozunk ennyivel
európai fiataljainknak. És mindannyian tartozunk ezzel Európának.
Gonçalo Lobo Xavier
az EGSZB alelnöke

„Ti vagytok a jelenünk és a jövőnk, és
Európának szüksége van rátok” – ezekkel
a szavakkal üdvözölte az EGSZB alelnöke,
Gonçalo Lobo Xavier az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottság (EGSZB) évente megrendezésre kerülő Your Europe, Your Say!
(„A Te Európád, a Te szavad!”) rendezvényén részt vevő 99 fiatalt. Az alelnök arra
bátorította őket, hogy használják ki ezt az
egyedülálló lehetőséget, hogy találkozhatnak európai társaikkal, gyakorolhatják
idegennyelv-ismeretüket, megismerhetik
egymást és új barátokra lelhetnek, akik
megváltoztathatják életüket és azt a felfogásukat, ahogyan erre az Európai Unió
elnevezésű csodálatos projektre tekintenek.
Az EGSZB március 30–31-én tartotta évente
megrendezésre kerülő A Te Európád, a Te
szavad! elnevezésű ifjúsági rendezvényét.
Mivel ez egybeesett az európai projekt és
maga az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság fennállása 60. évfordulójának
megünneplésével, az EGSZB megkérdezte
a fiatalokat: EU@60: Merre tovább?.
A több mint 680 jelentkezőből 33 iskolát
választottak ki még decemberben, ezek
mindegyike három diákot és egy tanárt küldött Brüsszelbe, hogy megvitassák Európa
jövőjét – tulajdonképpen saját jövőjüket –
a tizenévesek szemszögéből.
Georges Dassis elnök nyitóbeszédében
elmondta, hogy a pénzügyi válság óta –
„ami nem is Európából, hanem az Egyesült
Államokból indult” – az EU-ról kialakult
kép némileg beárnyékolódott. „Európa
elvesztette ragyogását. Ennek egyik oka az,
hogy az emberek néha úgy érzik, hogy ez az
Európa csak a nagyiparosoké és a bankoké,
pedig Európa elsősorban az európai polgároké.” Felidézve saját ifjúságát, és azt, hogy
hogyan kellett elmennie dolgozni 12 évesen – ahogyan oly sokaknak az ő generációjából –, arra is emlékeztette a fiatalokat,

hogy vállalják a rájuk eső felelősséget: „A
hetvenes évek óta folyamatosan növekvő
prosperitás tanúi lehettünk. Azonban amit ma
magától értetődőnek vesztek, nem az égből
pottyant le. Az idősebb generációk – szüleitek
és nagyszüleitek – építették fel Európa jólétét,
gyakran nagy áldozatok árán. Most a ti feladatotok annak biztosítása, hogy ez az Európa
a jólét és a béke kontinense maradjon, és az
is rátok hárul, hogy cselekedjetek, és álljatok
ki azokkal a populistákkal szemben, akik le
akarják rombolni a mi Európánkat.”
Az Európai Bizottság alelnöke, Jyrki Katainen a fiatalokat köszöntő beszédében
a brexittel kapcsolatos, e héten véglegessé
vált döntésre utalva elmondta: „Szomorú
pillanat, amikor egy tag elhagyja a közösséget, de azt is látnunk kell, hogy ez egy
lehetőség arra, hogy egy új EU-t hozzunk
létre 27 ország és esetleg a jövőben hozzánk
csatlakozó más országok részvételével.” A Te
Európád, a Te szavad! vitáihoz kapcsolódva
arra bátorította a fiatalokat, hogy arról az
Európáról beszéljenek, amelyet maguknak
szeretnének, és tartsák szem előtt, hogy „az
EU logikája az, hogy sok olyan globális kihívást, mint a biztonság, az éghajlatváltozás
vagy a migráció, nem oldhat meg egyetlen
tagállam, hanem ehhez a 27 állam egyesített
erőire van szükség.”
Ez alatt a másfél napos rendezvény alatt
a részt vevő fiatalok szekciócsoportokban és

www.eesc.europa.eu

együttes üléseken dolgoztak, és azt keresték, hogy milyen utakat járhatnak be Európa
jövője szempontjából, továbbá javaslatokat
dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy miként
érhetik el kitűzött céljaikat. A végén megszavaztak és kiválasztottak három javaslatot. Ezeket most megküldik az Európai
Bizottságnak, amely – emelte ki Jyrki Katainen – érdeklődéssel várja visszajelzésüket
azzal az öt forgatókönyvvel kapcsolatban,
amely az Európai Bizottság elnöke, JeanClaude Juncker fehér könyvében szerepel
Európa jövőjéről.
A 33 tanár szintén nagyon aktív szerepe vállalt a YEYS sikerében a diákok felkészítésével
és azzal, hogy elkísérték őket Brüsszelbe.
Emellett részt vehettek egy hálózatépítő
ülésen, ellátogattak az Európai Parlament
látogatóközpontjába (Parlamentárium),
megoszthatták egymással a bevált gyakorlatokat és alaposabban megismerkedhettek
az EGSZB szerepével. „Figyeljetek tanáraitokra!”, mondta Lobo Xavier, „Hatalmas
munkát végeznek azzal, hogy támogatnak
Benneteket, és megtanítanak Benneteket
az értékekre”.
Az EGSZB immár nyolcadik alkalommal
rendezte meg A Te Európád, a Te szavad!
rendezvényt. Az egyre több jelentkező,
valamint a fiatalok lelkes részvétele mind
azt erősíti, hogy szükség van az olyan eseményekre, mint A Te Európád, a Te szavad!,
hogy a fiatalok teret kapjanak ahhoz, hogy
hangot tudjanak adni véleményüknek.
(sma)
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Európai fiatalok kérik az EU-t, hogy
foglalkozzon az élelmiszer-pazarlással és
a szegénységgel
Az élelmiszer-pazarlás alaposabb vizsgálata
és jobb kezelése, európai történelemtanterv
a nacionalizmus visszaszorítására, illetve
iskoláknak szóló Európa nap szervezése az
EU jobb megismerésére – ezek voltak „A
Te Európád, a Te szavad” (YEYS) rendezvényen részt vevő diákok fő ajánlásai a politikusok számára az EU előtt álló kihívások
megválaszolására.
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
(EGSZB) által szervezett ifjúsági rendezvényen 100 nagyszerű középiskolás vett részt
az EU 28 országának, illetve 5 tagjelölt országának 33 iskolájából. A rendezvény célja az
volt, hogy a diákok friss ötletekkel álljanak
elő azzal kapcsolatban, hogy az EU milyen
irányba menjen tovább az elkövetkezendő
években.
„Sokan azt hiszik, hogy a fiatal generáció
a jövő, amely még csak formálódik” – mondta
Andri Pandoura, a 2016-os Ifjúsági
Esszéíró Verseny 17 éves nyertese. „De mi
ennél többek vagyunk. Mi vagyunk a jelen.
Egy olyan jelen, amelyik törődik a világgal
és képes arra, hogy ha meg nem is tudja, de
legalább megpróbálja megváltoztatni a világot. Ezért kell több pénzt fordítani az ifjúsági
képzésekre, programokra és konferenciákra,
és főként ezért kell jobban bízni a fiatal
generációban.”
A fiatalok aktuális kérdésekkel foglalkoztak;
ilyen volt többek között a fiatalkori munkanélküliség, a migránsok beilleszkedése,
a társadalmi és nemi egyenlőtlenségek
kérdése, a környezetvédelem, a gazdasági
fellendülés, a terrorizmus és a biztonság.
Összesen tíz konkrét javaslatot fogalmaztak
meg politikusok számára.
A javaslatokról folytatott komoly, élénk vitát
követően a diákok három olyan prioritást
határoztak meg, amely kulcsfontosságú az
Európai Unió jobb jövőjének szempontjából. Ezek az alábbiak:
1. A fenntarthatóság elősegítése és a szegénységben élők megsegítése érdekében
csökkenteni kell az élelmiszer-pazarlást.
2. Interaktív oktatással és egyeztetett
történelemtantervvel vissza kell szorítani
a nacionalizmust.
3. A közösségi médiában és az oktatásban
rejlő lehetőségek kihasználásával serkenteni kell a politikai érdeklődést Európa iránt.
Ehhez vonzó iskolai tartalmakra és egy iskoláknak szóló Európa napra is szükség van.
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Az EGSZB-tagokat és a politikusokat lenyűgözte, hogy a diákok mennyire túl tudnak
lépni a sablonos gondolkodáson és képesek
érdemben reflektálni az európai társadalmakat napjainkban foglalkoztató legfontosabb
kérdésekre.
„Ti vagytok a jelenünk és a jövőnk. Európának
szüksége van rátok” – fogalmazott megnyitójában Gonçalo Lobo Xavier, az EGSZB
alelnöke. „Lehetőségetek lesz rá, hogy – hittől,
nemzetiségtől vagy bőrszíntől függetlenül –
elmondjátok a véleményeteket, és ez nagyszerű
dolog. A legtöbbet pedig azzal nyeritek, hogy
találkozhattok Európa minden részéből érkező
emberekkel, és kifejthetitek álláspontotokat
Európa jövőjéről.”

A fiatalok prioritásai
A diákokat aggodalmaiknak adtak hangot
a környezetvédelmi kérdéseket és a szegénységet illetően, amikor arról a javaslatról
szavaztak, hogy csökkenteni kell az élelmiszer-pazarlást és segíteni kell a szegénységben élőkön. A nyertes javaslatot
ismertető egyik diák szerint „sürgősen szükség van a mezőgazdasági folyamatok jobb
ellenőrzésére, hogy meg lehessen egymástól
különböztetni a biztonságos és a veszélyes élelmiszereket. Az EU nem tesz eleget a pazarlás
csökkentéséért és az éhezőknek való élelmiszeradományozás népszerűsítéséért.”
A résztvevők szerint a jelenlegi kihívások
és fenyegetések elhárításának egyik legfontosabb eszköze az oktatás. „Az a baj,
hogy emberek elveszítették bizalmukat az
EU-ban” – mondta egy másik diák, aki azt
javasolta, hogy az EU-val kapcsolatos ismeretek bővítése és a viták ösztönzése céljából
vezessenek be egy európai oktatási napot
az iskolákban.

Kiemelt téma volt az is, hogy sok tagállamban a migrációtól, a munkanélküliségtől
vagy a terrorizmustól való félelem nacionalista érzelmeket kelt. A fiatal résztvevők azt
javasolták, hogy ennek leküzdésére uniós
forrásokat kellene szánni egy európai történelemtanterv kidolgozására, hogy
megismertessük közös történelmünket és
közös értékeinket a fiatalokkal.

Milyen további
prioritásokra lenne még
szükség még az EU-ban?

Egy másik csoport azt javasolta, hogy uniós
pénzügyi és intézményi támogatással
hozzanak létre nemzeti szervezeteket
a menekültek integrációjának elősegítésére: „oktatási programra van szükség,
hogy megismertessük a menekültekkel a kultúránkat, de nekünk is meg kellene ismernünk
az övékét. Ha ugyanis csak ők tudják, hogy
mi kik vagyunk, de mi magunk nem ismerjük
őket, akkor mindig tartani fogunk tőlük, és
a multikulturalizmus sosem fog működni.”
A diákok azt is felvetették, hogy tréningekkel és szakmai gyakornoki lehetőségekkel
serkenteni kell a fiatalok körében
a vállalkozó kedvet. Mint hangsúlyozták: „Országaink csak a vállalkozói tevékenység támogatásával tudják megoldani
a munkanélküliség problémáját és növelni az
életszínvonalat”.

És hogy a fiatalok
javaslatainak foganatja is
legyen...
Az EGSZB gondoskodni fog róla, hogy a fiataloknak az EU jobb jövőjével kapcsolatos
javaslatai el is jussanak a jogalkotókhoz,
ezért azokat beépíti majd véleményeibe,
a három legnépszerűbb javaslatot pedig
elküldi az Európai Bizottságnak. Emellett
egy, a rendezvényen részt vevő diákokból
álló küldöttség bemutatja majd a nyertes
javaslatokat az EGSZB által június 26–27-én
rendezett civil társadalmi napokon.
Záróbeszédében Evangelia Kekeleki
EGSZB-tag így fogalmazott: „Rendkívüli
élmény beszélni veletek, a fiatal nemzedékkel
és meghallgatni ötleteiteket. Ma teljes mértékben meggyőződhettem arról, hogy méltó
örökösei vagytok az én nemzedékemnek.
Képesek vagytok egy másfajta Európa létrehozására: egy értékekre és szolidaritásra épülő
Európáéra, amely az ott lakók érdekeit és nem
csupán a pénzt tartja szem előtt. Rajtatok áll,
hogy megteremtitek-e azt az Európát, amelyet
megérdemeltek.” (mq)
l

A YEYS diákjai 10 javaslatot terjesztettek elő, amelyekről szavaztak is. Itt a hét másik
javaslat, a kapott szavazatok számával együtt:
●● A menekültek uniós tagországokba történő integrációját segítő uniós szervezet
létrehozása – integráció az oktatáson keresztül (36 szavazat)
●● Ideális iskolarendszer, amely a fiatalok foglalkoztatásához vezet (35 szavazat)
●● Közös környezetvédelmi normák az EU határain belül (30 szavazat)
●● A terrorizmus mélyebb okainak vizsgálata (+ a média szerepe) (26 szavazat)
●● A helyi vállalkozás ösztönzése támogató programokon keresztül (20 szavazat)
●● Nemek közötti egyenlőség (18 szavazat)
●● Olyan nemzeti szervek létrehozása, amelyek segítik az emberek közvetlen, a nemzeti
kormányok nélkül megvalósuló kommunikációját az EU-val (15 szavazat)
l

A tagok részvétele
Külön köszönet azoknak a tagoknak, akik
ellátogattak az iskolákba, hogy felkészítsék
a diákokat a brüsszeli vitára: Martina Širhalová,
Martin Siecker, Andreas Pavlikkas, Gunta Anca,
Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská, Cristian
Pirvulescu, Séamus Boland, Dimitar Manolov,
Alfred Gajdosik, Irini Ivoni Pari, Emilio Fatovic,

Primož Šporar, Renate Heinisch, Jóo Kinga,
Reine-Claude Mader, Arno Metzler, Raunemaa Pirkko, Charles Vella, Meelis Joost, Pater
Krzysztof, Gintaras Morkis, Miguel Cabra de
Luna, Brenda King, Yves Somville, Roman
Haken, Mário Soares, Josiane Willems, Sibian
Ionuţ, Ariane Rodert.
l
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A YEYS a diákok saját szavaival
Oktatás

„
„
„

Az iskola a társadalom alapja, és nem embereket, hanem
robotokat teremt. Olyan folyamat, amely az érdemjegyeket
többre értékeli, mint a tanulást.

”

Hagyni kell, hogy a fiatalok elmondják, hogy mit
szeretnének megváltoztatni az oktatási rendszerben.

”

A gyakorlás útján történő tanulást kellene ösztönözni, és
engedni kellene, hogy a diákok és a tanárok befolyásolják az
iskolai tananyag tartalmát.

”

A fiatalok részvétele

„
„
„”
„

Nacionalizmus
A nacionalizmus elpusztítja Európa szövetét.

”

A különbség a ’mi’ és az ’ők’ között – ez a nacionalizmus
gyökere.
Ha több nyelvet beszélünk, áttörjük a sztereotípiák korlátait,
és küzdhetünk a nacionalizmus ellen.

”

„

Az EU-nak a döntéshozást közelebb kellene hoznia
az emberekhez a közösségi médián és a TV-n keresztül,
valamint egy olyan intézményi fórum létrehozásával,
amelyben az összes tagállamból részt vehetnek a fiatalok,
hogy érezzék, hogy meghallgatják őket.

„

”

A politikusoknak gyakrabban ki kellene kérniük
a polgárok véleményét.

”

A nacionalizmussal kapcsolatban minden az oktatási
rendszerre vezethető vissza – ha a diákoknak több
csereprogramra van lehetőségük, a fiatalok különböző
perspektívákból láthatják a dolgokat, és így megkérdőjelezhetik
azt, amit az iskolában tanultak. A tanároknak és a politikusoknak
ugyanis lehet, hogy megvan a saját menetrendjük.

”

„

Környezetvédelem
Az újrahasznosítás globális probléma, mindannyiunknak
részt kell ebben vennünk. Azokat, akik nem vesznek
részt benne, bírsággal vagy magasabb adókkal kellene
sújtani.

„”

Fontos, hogy tudatosítsuk a környezetvédelmi
problémákat: tanítani kell az uniós polgárokat.

”
Migráció és menekültek

„

A menekültek integrációja kétirányú folyamat kellene, hogy
legyen. Meg kell érteniük a fogadó ország kultúráját, de a fogadó
ország polgárainak is meg kellene próbálniuk megérteni az
ő kultúrájukat.

”
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„

Terrorizmus és biztonság

A demográfiai kihívás

Napjainkban úgy küzdünk a terrorizmus ellen, hogy fizikai
és katonai fellépéssel próbáljuk elfojtani. Ha azonban megnézzük

„

a mélyebb okokat, egyértelmű, hogy marginalizálódott
emberekről van szó, akik azt gondolják, hogy egyetlen
lehetőségük arra, hogy a TV-be vagy a tömegmédiába
bekerüljenek az, ha terrort okoznak.

Nemek közötti egyenlőség

„
„

”

Ha kisebb jelentőséget tulajdonítunk a terrorista
támadásoknak a médiában és a közösségi médiában, akkor
legyőzzük a terrorizmus célját.

”

Az emberek csak a szélsőséges iszlám káros sztereotípiája
felől közelítik meg a terrorizmust, holott más, például szélső
jobboldali csoportok is követnek el terrorcselekményeket.

”

Európai integráció

„
„
„
„

Azt hiszem, a béke nagyon fontos, mert ez az EU-nak és az
általa képviselt dolgoknak az alapja.

”
”

Az euró – mindannyiunkat egyesít, ha közös pénzünk van,
ami nagyban megkönnyíti a dolgokat.
Az EU-nak nincs szüksége hadseregre: a katonai kultúra
kialakítása szörnyű lenne, vannak magasabb értékek, az EU-nak
ezekre kellene koncentrálnia.

”

Azt gondolom, hogy Európa egy ország, és mindannyian
testvérek vagyunk, csak más az akcentusunk.
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”

A legtöbb ország születési rátája csökken Európában, és

10–15 év múlva ez komoly probléma lesz. Nehezen lehet majd
fejlődni, ha nincsenek dolgozó fiatalok, akik beleteszik a pénzt
a gazdaságba.

”

„
„

Ez a 21. század! Magától értetődőnek kellene lennie, hogy
karrierünk van, álmaink vannak, nemtől függetlenül.

”

Az a baj a társadalmunkban, hogy megtanítjuk a lányoknak,
hogyan gondoskodjanak saját magukról, de a fiúknak nem
tanítjuk meg, hogyan viselkedjenek. A nemek közötti egyenlőség
felé vezető első lépés a nevelés, otthon és az iskolában.

”

YEYS

A legérdekesebb dolog a YEYS-ben az, hogy mindig hallani
akarják a javaslatainkat, a véleményünket különböző témákban,
amelyek Európa számára jelenleg fontosak, és mindig kérdeznek.
Hagynak bennünket beszélni, részt venni a dolgokban.

„

”

A Te Európád, a Te szavad! – csodálatos, intézményesíteni
kellene!

”

